Algemene Voorwaarden ModernWorkx (november 2017)
1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, van toepassing op alle
offerten, omschrijvingen, adviezen, werkzaamheden, overeenkomsten, alles in de ruimste zin, van ModernWorkx.
2. Geheimhoudingsplicht
ModernWorkx is verplicht tot geheimhouding van de documenten en informatie die Opdrachtgever aan ModernWorkx ter
beschikking stelt in het licht van de uit te voeren opdracht en voor zover Opdrachtgever deze documenten en informatie als geheim
aanmerkt.
3. Aanvang en einde van de werkzaamheden
a. Start- en einddatum van de werkzaamheden worden overeengekomen in de opdrachtomschrijving (offerte). Zodra voorzienbaar
is dat ter voltooiing van de opdracht de overeenkomst dient te worden verlengd, zullen partijen overleggen over de duur van de
verlenging van deze overeenkomst alsmede de condities waaronder de verlengde overeenkomst door ModernWorkx zal worden
uitgevoerd.
b. Deze overeenkomst kan tussentijds door betrokken partijen beëindigd worden middels opzegging van de zijde van de
Opdrachtgever dan wel van de zijde van de Opdrachtnemer. Deze opzegging dient schriftelijk en met redenen omkleed te
geschieden, waarbij een opzegtermijn van veertien kalenderdagen van toepassing is. De Opdrachtgever is gehouden in geval van
tussentijdse opzegging zijnerzijds de door ModernWorkx in het kader van de opdracht gemaakte kosten en reeds gewerkte uren te
vergoeden, tenzij de opzegging aan ModernWorkx kan worden toegerekend.
c. ModernWorkx zal zijn werkzaamheden zodanig verrichten als een goed opdrachtnemer betaamt. ModernWorkx is vrij zijn
werkzaamheden binnen dat kader naar eigen inzicht in te richten. ModernWorkx zal de Opdrachtgever periodiek op de hoogte
stellen van de voortgang van zijn werkzaamheden.
4. Omvang werkzaamheden (scope).
a. De omvang van de werkzaamheden van Opdrachtnemer zijn omschreven in de opdrachtomschrijving (offerte). Tenzij expliciet
anders vermeld, betreffen de werkzaamheden een inspanningsverbintenis.
b. Op verzoek van de Opdrachtgever zal Opdrachtnemer additionele werkzaamheden kunnen uitvoeren uitgaande boven de
omschreven werkzaamheden. Deze worden als meerwerk aangemerkt en aan de Opdrachtgever gespecificeerd doorberekend.
5. Intellectueel eigendom
a. ModernWorkx behoudt te allen tijde het eigendom over de voor de opdracht gebruikte methoden, rekenwijzen en werkwijzen.
b. Opdrachtgever verkrijgt het exclusieve gebruiksrecht van de uit de opdracht voortkomende resultaten, met dien verstande dat
Opdrachtnemer altijd gerechtigd is om de genoemde methoden, rekenwijzen en werkwijzen te hanteren in het kader van
opdrachten van derden.
c. Het auteursrecht van een eventuele tussen- of eindrapportage komt toe aan ModernWorkx.
6. Aansprakelijkheid
a. ModernWorkx is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan ModernWorkx verwijtbare
tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen.
b. Voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van toepassing of gebruik van de uitkomst van de opdracht is ModernWorkx
niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet, nalatigheid of grove schuld van ModernWorkx.
c. De aansprakelijkheid van ModernWorkx wordt beperkt tot maximaal 50% van de totale opdrachtsom.
7. Vrijwaring
a. ModernWorkx draagt zorg voor de correcte aangifte en afdracht van eventueel door hem verschuldigde belastingen en premies
en vrijwaart de opdrachtgever met betrekking tot alle claims ter zake van belastingen en premies samenhangend met de
onderhavige overeenkomst die tegen de Opdrachtgever geldend gemaakt zullen worden.
b. De Opdrachtgever vrijwaart ModernWorkx tegen alle vorderingen van derden (met inbegrip van de met opdrachtgever gelieerde
rechtspersonen) die verband houden met de door ModernWorkx in het kader van deze overeenkomst verrichtte en te verrichten
werkzaamheden, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van ModernWorkx.
8. Facturatie en betalingsvoorwaarden
a. Tenzij anders vermeld in de opdrachtomschrijving (offerte) zal de Opdrachtgever de facturen van ModernWorkx binnen dertig
dagen na factuurdatum voldoen. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente te berekenen.
b. Indien de Opdrachtgever op inhoudelijke gronden de juistheid van een factuur betwist, dient de Opdrachtgever zijn bezwaren
aan ModernWorkx binnen tien dagen na de factuurdatum kenbaar te maken. Indien genoemde bezwaren niet tijdig kenbaar
worden gemaakt, wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te voldoen binnen de in lid 8.a genoemde termijn.
c. Opdrachtgever zal - des verzocht door de Opdrachtnemer- een redelijk voorschot ter dekking van diens honorarium en kosten
voldoen.
9. Slotbepalingen
a. Wijziging of aanvulling van deze overeenkomst is slechts mogelijk bij een door alle partijen ondertekend geschrift.
b. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht voor de rechtbank te Amsterdam.
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